Seriefrämjandet Skåne

Program 2020
SERIESKOLAN FYLLER 20 ÅR
Serieskolan i Malmö är en grogrund för många av dagens svenska
Adress: Friisgatan 15b,		
serietalanger. Med anledning av skolans 20-årsjubileum bjuds det på
Malmö 			rundvisning av Fredrik Strömberg som var med och startade skolan		
				en gång i tiden.
23 januari kl. 19.00 		
i Serieskolans lokaler

ÅRSMÖTE OCH FÖREDRAG OM ÅRETS KULTURTIDSKRIFT 2019
Gör din röst hörd på årsmötet och hör samtidigt Bild & Bubblas chefAdress: Friisgatan 12,		
redaktör Fredrik Strömberg berätta om tidskriftens spännande väg
Malmö 			fram till utmärkelsen »Årets kulturtidskrift«.
			
11 maj kl. 18.00		 HISTORISKA SERIER
i Gullberg-rummet 		
I serier med historiska teman förflyttas läsaren tillbaka i tiden och får
Malmö Stadsbibliotek
uppleva människor och miljöer från flydda dagar. Välkommen till en
Adress: Kung Oscars väg 11,
paneldebatt med serieskaparna Kalle Lind & Jimmy Wallin (StatarMalmö				nas och deras (inte fullt så) underbara äventyr), Natalia Batista (Adjö
				Sverige) och Pidde Andersson (Fantomen) som berättar om sitt arbete
				
med att göra research om historiska epoker.
9 mars kl. 19.00		
i Rum för serier		

14 september kl. 19.00
i Rum för serier		
				
				
				

STRIPPED
Amerikansk dokumentärfilm om seriestrippens hotade framtid
och webbseriens möjligheter. Intervjuer med serieskapare som Bill 		
Watterson, Dan Piraro, Jim Davis och många fler. Utsedd till »Best
Documentary« av San Diego Comic-Con Film Festival. (Ej textad.)

12 oktober kl. 19.00
i Rum för serier		
				
				

SERIETIDNINGEN SPIROU OCH DESS HISTORIA
Claes Reimerthi berättar om tidningen Spirou som har haft stor påver
kan på de fransk-belgiska seriernas utveckling. Följ med på en resa 		
från starten 1938 fram till i dag.

14 december kl. 19.00
i Rum för serier		
				

LUCIAFIRANDE MED LÄSTIPS
Traditionellt firande med mysig luciafika och frågesport. Dessutom kan
alla som vill ta med sig och presentera sin favoritserie med jultema.
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Årsmöte i Seriefrämjandet Skåne
Härmed kallas alla Seriefrämjandets medlemmar i Skåne till
årsmöte i lokalföreningen Seriefrämjandet Skåne.
Tid: måndagen den 9 mars kl. 19:00
Plats: Rum för serier på Friisgatan 12 i Malmö.
Kvällen inleds med att Fredrik Strömberg berättar
om Bild & Bubbla som utsetts till Årets kulturtidskift.
Föreningen
Seriefrämjandet Skåne har sedan 1973 samlat en härlig blandning av serieintresserade för
att diskutera och umgås kring den konstform vi alla älskar – tecknade serier. Föreningen har
genom åren ordnat över 270 föredrag, men även utflykter till olika seriefestivaler/mässor och
annat roligt.
Sedan årsmötet i april 2019 består styrelsen av ordförande Andreas Nyström, kassör Hans
Holm, sekreterare Thure Gunnarsson samt Fredrik och Hanna Strömberg.
Om ni vill komma i kontakt med lokalföreningen, mejla sefskane@serieframjandet.se eller ring
ordförande på 076-249 64 94.
Ta gärna med en serieintresserad vän! Man måste inte vara medlem för att komma på våra
möten. Alla är välkomna!

